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Marts 2007 - 29. årgang

Formandens rubrik

Bestyrelse og redaktion
Formand:
Niels Normand
Tværgade 4
8300 Odder
Tlf: 86 54 00 64
ninormand@mail.dk
Næstformand:
Ole Gundersen
Lundgårdsvej 12
8300 Odder
Tlf: 87 47 83 84
Mail: og@rectus.dk

Sekretær:
Hjemmeside:
Carsten Juul Mikkelsen norsminde-jolleklub.dk
Hinnedrupvej 3
8340 Malling
Tlf. 86 93 25 70
Mail: carstenjuul@
mikkelsen.mail.dk
Materielforvalter:
Kurt Andersen
Gl. Krovej
8340 Malling
Tlf. 86 93 25 67

Kasserer:
Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Suppleanter:
Tlf: 86 26 11 45
Asger Andersen
Mail: jegstrup142@webspeed.dk Henrik Skytte

Nyt fra bestyrelsen
Siden generalforsamlingen har vi haft
et enkelt bestyrelsesmøde. Her blev
forårets aktiviteter planlagt.
Jollevogn blev diskuteret vedr. udformning. Vi håber stadig det endelige
eksemplar er klar til foråret.

Oplag: 225
Næste nummer
udkommer i sept. 2007
Materiale til bladet
sendes til formanden.
Deadline: 15. aug. 2007

Norsminde Jolleklub har fået sin egen
hjemmeside. På siden kan du finde
navne og adresser på bestyrelsen, link
til vores annoncører samt billeder fra
havnen m.v. Siden vil løbende blive

udbygget med mere indhold. Adressen
er: www.norsminde-jolleklub.dk
Ajstrup - Norsminde Grundejerforening har henvendt sig til alle klubber
med tilknytning til havnen angående
eventuel afholdelse af en årlig havnefest. Der afholdes forhåndsmøde den 7.
februar 2007.
Vi vil gerne fra bestyrelsen ønske alle
en rigtig god sejlsæson i 2007, eller
"bare" nogle hyggelige timer i og
omkring KAHYTTEN.

Med dette blad er også girokort.
Åbningstider:
Man. - Fredag 10 - 18
Lørdag
10 - 14

Plakater
Indramning
Spejle
Malerier

Hjælp kassereren

Litografier
Lærred
Maling
Udsmykning

og betal så hurtigt som muligt.
Det er bår dejli’ når han siger:
“Der mangler kun et par stykker!”

Skanderborgvej 107 . 8260 Viby J . Tlf. 86 14 77 96 . Fax 86 14 77 69
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Aktivitetsplan - forår 2007

Julesild 2006

24.03.07 kl. 11.00 Hyggedag

23.06.07 kl. 18.00 Sankt Hans

Vi starter ved 11 tiden med en kop
kaffe, vand eller øl. Hvis vi har energi
og vejret vil, rydder vi lidt op ude og
inde. Ca. kl. 13.00 er klubben vært ved
en varm ret m.m.
Tilmelding til spisning er nødvendig Se opslag i KAHYTTEN.

Som sædvanlig tændes der grill ca.
kl.18.00. Der vil være telt sat op i tilfælde af dårligt vejr. Bålet tændes kl.
ca. 21.00.
Har du noget til bålet, må det gerne placeres på bålpladsen umiddelbart før
Sankt Hans - men husk: Ej forurenende
genstande.

28.04.07 kl. 09.00
Standerhejsning

"Lokumsfest"

Den årlige standerhejsning med den
store forårsrengøring, oprydning og
evt. opsætning af nye skraldestativer på
området.
Start med rundstykker kl. 9.00.
Medbring evt. selv frokost.

Det er effektivt, når klubbens medlemmer
arbejder.
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Som noget nyt har Mogens (ham som
står for rengøring af toiletter) ønsket, at
vi i stedet for den vanlige afregningsform afholder en "lille" grillfest på en
god sommerdag.
Det er desværre svært lige nu at fastsætte en dato, men det bliver en lørdag
fra ca. middag, hvor vi byder på lidt
godt at spise og drikke, grill og røg hvis
vejret tillader - ellers finder vi da bare
på noget andet.
Til dette arrangement ser vi os også
nødsaget til tilmelding vedrørende
spisning og drikkevarer. Der vil
komme opslag i KAHYTTEN ca. 14
dage før. Hvis du måske ikke er i klubben så tit, men alligevel gerne vil være
med til at hylde vores "dagmand"
Mogens - prøv da at få én til at kontakte dig, når opslaget er en kendsgerning.
Vi håber meget at få en rigtig god dag,
hvor Mogens har fri til dagen efter.
Husk han gør et kæmpearbejde.
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Der var en underlig belysning denne
morgen. Himlen var blygrå, og ind
imellem piskede tunge skyer over himlen. En rigtig kedelig start på en feriedag her mellem jul og nytår.
Morgenavisen var som sædvanelig ikke
dukket op. Vejrliget sagde man på
redaktionen? Nej. Det var sku anderledes, da jeg var knægt og kørte med aviser. Da var der ikke noget, der hed vejrlig.
Nå, morgenteen og ostemaden frem. En
god bog og så skulle jeg nok få has på
sådan en dag, hvor man hverken kunne
komme på jagt eller fiskeri.
Men der var nu noget?? Jo, halvvejs
igennem ostemaden begyndte det at
dæmre; julesilden - julesilden. Det var
jo netop dagen, hvor der blev serveret
julesild i Jolleklubben. Og vi var jo
meldt til. Det kunne jeg da huske.
Omkring middagstid var det så på med
stortrøjen og ud i vejrliget - vejrliget?
Ja de stakkels avisdrenge. Vi kunne
ihverttilfæde sagtens trodse selv det
frygteligste vejr, når der nu blev serveret julesild i Jolleklubben.
Hvor var det dejligt at komme inden
døre i klubhuset. Man mærkede hurtigt
varmen. Og cigaretrøgen. Og ikke
mindst den menneskelige varme der
udstråler fra folk, når der sådan serveres julesild i Jolleklubben. Og hvilke
sild. Der var rigtig mange, der havde
ladet fantasien råde. Der var sild på
mange måder og faconer. Og hvor det
smagte. Og brændevinen. Selv det vær-
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ste vejr og mest pyldrede avisbud
kunne ikke længere ødelægge dagen.
Det blev som sædvanelig en dejlig julesild, hvor der blev fortalt en masse historier. Ikke alle lige sandfærdige. Men
interessante alligevel.
Mætte og tilfredse gik det så hjemad
lidt ud på aftenen. Det må jo være blæst
yderligere op. Ihverttilfælde var der
slinger i valsen på hjemvejen, og det
må vel have været vestenvinden, der
kom piskende inde fra fjorden?
Den nat drømte jeg om mange forskellige slags sild med tilbehør.
Og jeg drømte også om en stor tak til
dem, der havde taget sig tid til at tilberede alle lækkerierne .Det var en oplevelse.
M.v.h.
Ole G.

HUSK
at meddele det til
Ole Gundersen
hvis du har
l fået ny båd
l flyttet adresse
l skiftet forsikring
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Stemningsbilleder fra jollehavnen
- så tror du ikke, det er klogt
at tjekke din båd efter højvande???

Vedr. arangement i samarbejde
med andre foreninger
i Norsminde og omegn
Der har nu været afholdt 2 små forhåndsmøder. Her er aftalt nogle formål
med en sådan dag.
Dagen er tænkt som en dag, hvor alle
foreninger frit kan komme på besøg
hos hinanden, uden det egentlig skal
være en "stor" havnefest med tivoli,
boder m.m. alle vegne.
Fra Jolleklubbens side er der lagt op til,
at vi stiller både og "kaptajner" til
rådighed for en lille sejltur i havnen
eller et lille smut ud langs stranden alt efter vejret. Klubhuset vil blive
udlånt til en eller flere lokale kunstnere
for en lille udstilling.
Vi håber meget, at du/I har lyst til at
være med som sejlende guide på denne
forhåbentlige flotte sommerdag, som er
den 2. juni 2007.

Der er ingen tilmelding til arrangementet som sådan, men vi vil gerne vide,
om vi kan regne med dig som sejlende
guide.
Arrangementet er endnu slet ikke
100% fastlagt. Hold derfor øje med
opslag i “Kahytten”, eller kontakt Niels
på tlf. 86 54 00 64, hvis du har en god
ide til, hvad Jolleklubben kan bidrage
med.
Ellers MØD OP - dels for at yde, men
sandelig også for at nyde meget af
vores natur og de forskellige foreninger/klubbers gøren og laden, som vi i
hverdagen ellers ikke har så meget
kendskab til.
M.v.h.
Niels

Vidste du at
hvis din båd har fået skåret fortøjningerne over efter et højvande,
er det hjælpsomme klubmedlemmer, der har reddet båden fra at
blive fyldt med vand og synke.
Det er samtidig et vink med en vognstang om, at det er klogt
at forlænge stropperne, så de er klar til at modstå
det næste højvande.

Hjælp dig selv, når andre har hjulpet dig.
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Lille rejsegilde
Som lovet, havde vi til standerstrygning, lavet et lille rejsegilde, ovenpå
det færdiggjorte redskabsskur.
Til et lille rejsegilde hører der:
En lille krans

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

En lille cocktailpølse
En lille én
Alt var der, men jeg synes nu der
manglede en del af håndværkerne!

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088
Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk
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Sådan ser bestyrelsen ud
Sådan ser bestyrelsen ud. Har du
spørgsmål, ideer eller forslag, kan du
roligt henvende dig til os. Vores adres-

ser og telefonnumre kan du finde på
side 2.
Niels

Vi glæder os til at åbne den nye sæson med masser af gode tilbud
skærtorsdag den 5. april 2007
Hilsen Ib og personalet

Traktorførere

Niels Normann
Formand

Sten Skriver,
Kasserer

Kurt Andersen,
Materielforvalter
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Ole Gundersen,
Næstformand

Carsten Mikkelsen
Sekretær

Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.

Gl. Krovej 1, 8340 Malling Tlf. 8693 1453

Skal din båd op, så kontakt
i god tid en af følgende godkendte
traktorførere:
Kim Kristensen
Nyløkkevej 56
8340 Malling
Tlf.: 86 93 24 68
Erik Lauritsen
Fjordvej 32
8340 Malling
Tlf.: 86 93 01 21
Kurt Andersen
Gl. Krovej 37b
8340 Malling
Tlf.: 86 93 25 67
Steen Poulsen
Rudevej 51
8300 Odder
Tlf.: 20 13 64 42
Arne Jensen
Fasanvej 3
8300 Odder
Tlf.: 86 54 28 39

Har du tjekket
dine
fortøjninger?
Marts 2007

Husk også vores spændende specialbutik i Højbjerg.
Se alt om den på www.pathenia.dk.
Eller besøg os

PATHENIA
Rosenvangs Alle 214 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8627 2800 . Fax 8627 4418

Små vimpler
V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for
kun 25 kr incl. alt undtagen snor, montering,
garanti m.m

Alt VVS- og
blikkenslagerarbejde udføres

86 93 12 88
Fax 86 93 12 89
E-mail: vvs@skytte-vvs.dk
www.skytte-vvs.dk
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Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk
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BLEGDAMMEN
BUDCENTRAL ApS
Tlf. 86 26 02 55
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